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ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๒๐/๒๗  ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขต

ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ๑๐๒๕๐ โทรศัพท  ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙  โทรสาร 

๐๒-๗๑๔๔๗๑๘ 

       Website: http://www.krittasilphwittaya.com 

       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี ๑  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ประวัติโดยยอ 

 ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งข้ึนในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผูตั้งใจ

อุทิศชีวิตใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทานอาจารยอารยา ไบรนาง

กูร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนข้ึนดวยความตั้งใจในการวางรากฐานทางคุณธรรมและความรู แกเด็ก เยาวชนไทย

อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยกอข้ึนครั้งแรก ณ เลขท่ี ๖๑๐/๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ  

 ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ สัญญาเชาท่ีดินดังกลาวหมดลง ทางโรงเรียนจึงดําเนินการยาย และขอเชาท่ีดิน 

และอาคารเรียน ณ เลขท่ี ๑๔๑/๙ ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนไดมี

ความเจริญกาวหนายิ่งข้ึนเปนลําดับสืบมา 

 ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนโดยคุณอรุณ คุณดวงพร คุณอาวินน อินทรศวร และคุณจิราภา 

เสมอวงศ ไดจัดซ้ือท่ีดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ท่ีแหงใหม ซ่ึงเปนหนาท่ีปจจุบัน ณ เลขท่ี ๒๐/

๒๗ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนไดเจริญกาวหนาข้ึนเปน

อยางยิ่งตลอดมา  

 ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสูระดับมัธยมศึกษา

และมีผลการประเมินคุณภาพศึกษาของโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก 

 ปการศึกษา 2556 ไดรับการรับรองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ปฐมวัย ดีมาก และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากสํานักงาน

รับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

บทท่ี ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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ปจจุบันไดความกรุณาในงานวิชาการของโรงเรียน โดยทานประธานท่ีปรึกษาฝายวิชาการ ทานรอง

ศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข และทานอาจารยพันตรี ดร.ราเชน 

มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ 

ทานพระครูสุนทร บุญเขต ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกง

รังวัด เปนตน 

 และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑๕ ปแลวท่ีทานผูอํานวยการ อาจารยฐานันดร ไบรนางกูร และทาน

ผูจัดการ อาจารยวีณา ไบรนางกูร และคณาจารยของโรงเรียนทุกทานไดดูแลพัฒนาโรงเรียนตลอดมา ดวย

ความต้ังใจสืบตอปณิธานของบูรพคณาจารยทุกทาน ท่ีต้ังใจใหโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เปนสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือความเจริญกาวหนาของนักเรียน และเพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศชาติไทย

สืบไป 

 

ขอมูลดานการบริหาร 
 

ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร   ไบรนางกูร 

        วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา การบริหารการศึกษา 

       ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑4 ป ๕ เดือน 

รองผูอํานวยการ (ท่ีไดรับแตงตั้ง) ๒ คน 

        1. ชื่อ นางสาวพรศรี   จางวาง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 

       2. ชื่อ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 

โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2555 – 2557 

 1.   นายฐานันดร   ไบรนางกูร  ผูรับใบอนุญาต  ประธานกรรมการฯ 

 2.   นางวีณา  ไบรนางกูร  ผูจัดการ   กรรมการ 

 3.   นายอรุณ  อินทรศวร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

 4.   พระครูสุนทรบุญยเขต   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 5.   นางสาววรวรรณ เสมอวงศ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 6.   นางสาวจิราภา เสมอวงศ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

 7.   นางสาวชลอ  เกงรังวัด   ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 8.   พญ. ชุติมา  ศีลพิพัฒน  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 9.   นายอาวินน  อินทรศวร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 10. นายบุญเชิด  พิกุลแยม  ผูแทนศิษยเกา  กรรมการ 

 11. นางกิตติมา  สุขคุม   ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 12. นางเพชรรัตน จั่นประดับ  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 13. นางณัฐจารี  กองโชคปญญา  ผูแทนครู  กรรมการ 

 14. นางมณีวรรณ บุญครอง  ผูแทนครู  กรรมการ  

 15. นางสาวพรศรี          จางวาง             รองผูอํานวยการ  กรรมการ,เลขานุการ  

คณะกรรมการรวม 4 ฝาย ป 2557 

 1.  นายฐานนัดร  ไบรนางกูร  ผูรับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวกัญญา บัวบาน   ผูแทนครู  กรรมการ 

 3.  นางสาวสิริพร รักษภักดี  ผูแทนครู  กรรมการ 

 4.  นายสุทธิพล  วงศสุวัฒน  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 5.  นางประภัสสร บุญสาใจ  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 6.  นายสะอาด  แสงสวาง  ผูแทนชุมชน  กรรมการ 

 7.  นายพนม  ทองเปรม  ผูแทนชุมชน  กรรมการ 

 8.  เด็กชายพรภัทร จิรวณิชชากร  ผูแทนนักเรียน  กรรมการ 

 9.  เด็กหญิงฐิติมา กาบทิพย  ผูแทนนักเรียน  กรรมการ 

 10. นางสาวพรศรี จางวาง   ผูชวยผูอํานวยการ กรรมการ,เลขานุการ   
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จํานวนครู และบุคลากรท้ังหมดในปการศึกษา ๒๕๕7 แยกเปนฝายดังนี้ 

ตําแหนง ปริญญาตรีข้ึนไป ต่ํากวาปริญญาตรี รวม 
ผูบริหาร ๓ - ๓ 
ครูผูสอน ๓๘ - ๓๘ 

ครูฝายสนับสนุน ๒ ๗ ๑๗ 
นักการ / เจาหนาท่ี - ๘ ๘ 

รวม ๕๑ ๑๕ ๖๖ 
อายุงานเฉลี่ย / ป ๑๓.๓๒ 

 

แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2558 – 2560 
 

ป 
ชั้น 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
จํานวนหอง จํานวนนกัเรียน จํานวนหอง จํานวนนกัเรียน จํานวนหอง จํานวนนกัเรียน 

อนุบาลปท่ี 1 3 120 3 120 3 120 
อนุบาลปท่ี 2 3 120 3 120 3 120 
อนุบาลปท่ี 3 3 ๑19 3 120 3 120 
รวมระดับอนุบาล 9 359 9 360 9 360 
ประถมศึกษาปท่ี 1 4 159 4 180 4 180 
ประถมศึกษาปท่ี 2 4 166 4 159 4 180 
ประถมศึกษาปท่ี 3 4 154 4 166 4 159 
ประถมศึกษาปท่ี 4 4 150 4 154 4 166 
ประถมศึกษาปท่ี 5 4 169 4 150 4 154 
ประถมศึกษาปท่ี 6 3 129 4 169 4 150 
รวมระดับประถมศึกษา 23 927 24 978 24 989 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 1 39 - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษา 1 39 - - - - 
รวมท้ังส้ิน 33 1,325 33 1,338 33 1,346 
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ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับชั้น รวม ระดับชั้น รวม 

อนุบาลปท่ี ๑ 120 ประถมศึกษาปท่ี ๑ 178 
อนุบาลปท่ี ๒ 120 ประถมศึกษาปท่ี 2 160 
อนุบาลปท่ี ๓ ๑20 ประถมศึกษาปท่ี 3 164 

รวม 360 ประถมศึกษาปท่ี 4 150 
ประถมศึกษาปท่ี 5 144 

ประถมศึกษาปท่ี 6 168 

รวม 964 

 

รวมท้ังสิน ๑,324 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2557-2558 

 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ       

(O-Net) นําเสนอเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา ดังนี้ 

 1. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบ 2      
ปการศึกษา คือปการศึกษา 2557 และ 2558 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ป 2557 ป 2558 ผลตาง (+/-) 
1 ภาษาไทย 45.42 50.79 + 05.37 

2 คณิตศาสตร 37.12 45.44 + 08.32 

3 วิทยาศาสตร 40.92 43.59 + 05.51 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.72 54.90 + 01.18 

5 สุขศึกษา พลศึกษา 55.45 -  

6 ศิลปะ 49.50 -  

7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 58.77 -  

8 ภาษาอังกฤษ 42.92 51.59 + 08.67 

สรุปผลตาง + 29.05 
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 2. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบ 2 ป
การศึกษา คือปการศึกษา 2557 และ 2558 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ป 2557 ป 2558 ผลตาง (+/-) 
1 ภาษาไทย 32.43 39.28 + 06.85 

2 คณิตศาสตร 26.96 30.76 + 03.80 

3 วิทยาศาสตร 33.86 31.78 - 02.08 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.45 42.67 - 04.78 

5 สุขศึกษา พลศึกษา 54.72 -  

6 ศิลปะ 38.92 -  

7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 42.45 -  

8 ภาษาอังกฤษ 25.23 32.44 + 07.21 

 + 11.00 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

นอมนําคุณธรรม  กาวนําวิชาการ 
 

นอมนําคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมุงปลูกฝงคุณธรรม ความดีงามในจิตใจของนักเรียน ใหนักเรียน
เปนผูมีประพฤติปฏิบัติดีดวยความรูสึกท่ีดีงาม 

กาวนําวิชาการ หมายถึง โรงเรียนมุงจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรู  ความสามารถ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เต็มตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

สัญลักษณมงกุฎครอบอักษร “ก” เปนนามโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา และมีผาแพรชื่อโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาอยู
ดานลาง มงกุฎ ซ่ึงมีความหมายวา “โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจะเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเหนือ
สิ่งอ่ืนใด” 
 

คติธรรมประจําโรงเรียน 

ปฺญา นรานํ รตนํ 
ปญญาเปนแสงสวางของคนดี 
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สีประจําโรงเรียน 
น้ําเงิน – ชมพู 

สีน้ําเงิน  หมายถึง  สีแหงความหนักแนน เขมแข็ง กลาหาญ อดทน 

สีชมพู    หมายถึง  สีแหงความรัก สุภาพ ออนนอม 

 

ผลงานความภาคภูมิใจของศิษยเกา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

นายสามารถ มะลูลีม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นายธวัชชัย จิรธรรมประดับ อดีตโคชวอลเลยบอลทีมชาติไทย ธนาคารกรุงเทพ 

นางสาวญาณีทิพย ยอดยิ่ง นักรองของคายอารสยาม ชื่อ ตนขาว อารสยาม 

นางสาววัลยลิกา เกศวพิทักษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศของ (The voice) ซีซัน ๒ 

เด็กหญิงธิญาดา จงเจษฎ มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

นางสาวปณิชา เมธาวิชิตชัย เปนนักรองของคาย วอรเนอรมิวสิค ขณะนี้ศึกษาอยู 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปท่ี ๑  

นางสาวนัจกร                                    ใจจันทร                                                                                            เปนนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย (เยาวชน) 

เด็กชายจิตรภาณุ อํ่าบํารุง นักกีฬาทีมชาติ นักฟุตบอลเยาวชนไทย 

นางสาววรรณวนัช ชัชวาลย ไดเขาชิงชนะเลิศ เทควันโดระดับเขตกรุงเทพมหานคร  

รุนเยาวชน 

นางสาววรินธร ครองไตรรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาวายน้ํา ระดับเขต 

นายรัฐธรรมนูญ ประนมพนธ ไดรับรางวัลชนะสิงหมอเตอรคอส 

นางสาวณัฐฐิรา ลี้ศัตรูพาย เปนทูตวัฒนธรรม หนูนอยคนเกง ป๒๕๔๓ 

 

ผลงานผูเรียนดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 2557 

ไดรับรางวัล เหรียญทอง 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงพิมพชนก  เสนาสี 

2. เด็กชายอภิชาติ  วิเศษโวหาร 
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ไดรับรางวัล เหรียญทอง 

การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงญาณิศา  สนธิ์จันทร 

2. เด็กหญิงวิมลมณี  หลาเพชร 

3. เด็กหญิงอลิษา  สมบัติวงค 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงชญานุตม  ทัพซาย 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงธนาภรณ  จุยกระยาง 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6 

1. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีรุงศรีทรัพย 

2. เด็กหญิงชุดาภา  อยูออน 

3. เด็กหญิงนารีรัตน  โอละลึก 

4. เด็กหญิงนุชวรา  ภาคทวี 

5. เด็กหญิงพัชรดา  ถาวรผล 

6. เด็กหญิงวราภรณ  ฮาดดา 

7. เด็กหญิงสุภาภรณ  อวมสุข 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

1. เด็กหญิงกันยา  แซยาง 

2. เด็กหญิงชินันพร  สําเร็จกิจ 

3. เด็กหญิงภาพิมล  นันทศรี 
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ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ปฐมวัย 

เด็กชายพัชรเมศธ  บุญยรัตนเอกธนา 

 

ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 

การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรศรี 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

 จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เก่ียวกับปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 

ดานผูเรียน 
- นักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสม

ตามวัย 
- นักเรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 
- นักเรียนมีทักษะดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนด ี
- มีความรับผิดชอบตอตนเองในการตรงตอเวลา และมี  ระเบียบวินัยในการเขาแถว 
- นักเรียนมีความเสียสละตอสวนรวม ใหความรวมมือปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมี วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง       

และมีวิสัยทัศน 
- นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน มีเจตคติท่ีดีตอ การเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน รูจักแสวงหาและ     

พัฒนาตนเองจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
- สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการรวมกิจกรรม และเขารวมการแขงขันทางวิชาการ           

ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียนนิสัยรักการอาน รูจักคนควา หาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังหองสมุด Internet    

หรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ  
- นักเรียนกฤตศิลปวิทยามีมารยาท พูดจาไพเราะไหวสวยเปนท่ีชื่นชมแกผูพบเห็น 
- นักเรียนมีความซ่ือสัตยตอตนเอง และผูอ่ืนนักเรียนพูดตรงกับความเปนจริง 
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน การสอน 
- มีศักยภาพดานวิชาการสามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีชื่อเสียง 
- นักเรียนมีจิตใจ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของปจจัยใหแกผูอ่ืน 
- นักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามัคคีชวยเหลือกันและกัน 
- นักเรียนมีความตระหนักในโทษของสิ่งเสพติด ทําใหผูเรียนสามารถหางไกล และหลีกเลี่ยงยาเสพติดได

ตลอดจนการรณรงคเรื่องสิ่งเสพติดอยางตอเนื่อง 
- นําคําสอนทางดานศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช  ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 

บทท่ี ๒ 

การวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 
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จุดแข็ง (Strength) 

- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนมี  ปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ัวไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริม ความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

อยางมาก 
- นักเรียนแสดงซ่ึงความสามารถดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
- นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติในการเรียนการสอนวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาโดยตรงจากครู 
  ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

 
ดานคร ู

- ครูมีความรู ความสามารถ ในการจัดทําแผนและจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถสอดคลองกับวิชาการท่ีสอน 
- ครูมีความสามารถในการสรางสื่อการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูเรียน

สมํ่าเสมอ 
- ครูไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณตรงอยางตอเนื่องจาก หนวยงาน

ภายนอก 
- ครูมีความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- ครูมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
- ครูไดวิเคราะหหลักสูตร และวางแผนการสอนใหสอด คลองกับเปาหมายการศึกษาและเหมาะสมกับสภาพ 
  ชุมชนและตัวผูเรียน 
- ครูมีความรูตรงสาขาวิชาท่ีสอนและมีประสบการณ และความมุงม่ันถึงความสําเร็จ ควรปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบ 
- ครูมีจรรยาบรรณความเปนครู มีความรัก ความเมตตาและปรารถนาตอศิษย 
- ครูเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย ในการมีสัมมาคารวะผูใหญ 
- ครูมีความรูความสามารถสรางเครื่องมือในการวัด และประเมินดวยตนเองอยางหลากหลาย 
- ครูไดมีการวัดและประเมินผลผูเรียนท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 
- ครูมีจํานวนพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ 
- ครูทุกทานผานการนิเทศสอนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ครั้ง ตลอดจนมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ระหวาง 
  โรงเรียนท่ีเปนเครือขายดวยกัน 
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จุดแข็ง (Strength) 

ดานผูบริหาร 
- มีผลงานโครงสราง การบริหารท่ีชัดเจนเปนระบบและเหมาะสม 
- เปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
- ทุกฝายปฏิบัติงานโดยยึดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และแนวนโยบายตามปรัชญาของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีปรชัญา แผนพัฒนาโรงเรียนชัดเจนครบถวน 
- มีการวางแผนจากบุคลากร ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทุกฝาย 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
- มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการบริหารงานของแตละฝาย 
- แบงการบริหารงานเปนระดับชั้น กลุมสาระมีทีมบริหารงานข้ึนตรงตอฝายบริหาร 
- การกระจายอํานาจหนาท่ีบริการ ไปยังระดับชั้นกลุมสาระ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วปฏิบัติ

ไดเต็มศักยภาพ 
- มีแผนการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- มีระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนในระบบการบันทึก และรายงานผลการประเมิน 
- มีเอกสารตรวจสอบการประเมินตนเอง 
- ไดรับเอกสารสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินงานตามความ  สามารถอยางเหมาะสม 
- ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธท่ีดีในการจัดการศึกษา  
- โรงเรียนไดรบัการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน 
- ผูปกครองและชุมชนพรอมใชการสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
- มีการประชาสัมพันธ โดยออกจดหมายแผนพับเปนระยะๆ 
- มีการรายงานความกาวหนาหนวยงานใหกับตนสังกัด 
- ผูบริหารใหการพัฒนาความรูแกบุคลากรครูใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
- สนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- ผูบริหารมีความรู ความสามารถ เชื่อม่ันในตนเอง และมุงม่ันตอความสําเร็จอยางสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล 
- ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธ และเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 
- ผูบริหารเปนแบบอยางในดานความกระตือรือรนในการทํางานตลอดจน มุงม่ัน ในความสําเร็จของงาน 
- ผูบริหารสรางแรงจูงใจ บุคลากรครูในการทํางาน 
- ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม พัฒนาความรู เพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
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จุดออน (Weakness) 

ดานผูเรียน 
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสสิ่งท่ีไดรับการอบรม ปลูกฝงดานระเบียบวินัยในการมาโรงเรียน และ

มาตราตาง ๆ เชน การไหว การรับประทานอาหาร การพูดจา ระเบียบการเดินผานผูใหญ การเดินแถว การ
แตงกาย ฯลฯ  

- นักเรียนในหองมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป 
- นักเรียนบางสวนยังตองพัฒนาทักษะดานการคัดลายมือ 
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งของ และทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 
- สิ่งเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันในดานวิชาการ และกิจกรรมไดมากข้ึน 
- นักเรียนบางสวนยังใหความสนใจในเรื่องการเรียนนอยจึงสงผลการในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
  ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
- นักเรียนบางคนยงัขาดความรับผิดชอบ และกระตือรือรน ในการทํากิจกรรม 
- นักเรียนบางสวนยังออนดานวิชาการ ยังตองหาแนวทางการพัฒนาดานวิชาการใหมากข้ึน 
- นักเรียนบางสวนขาดความเชื่อม่ันในตนเองเนื่องจากพอแม ผูปกครองไมไดเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือ

ตนเองตามความสามารถ 
- นักเรียนบางสวนมีปญหาดานครอบครัว เชน ครอบครัว แตกแยกขาดความอบอุน 
 
ดานคร ู
- บุคลากรครูบางคนขาดประสบการณการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- ครูบางสวนยังใชสื่ออุปกรณไมสมํ่าเสมอ 
- ครูบางสวนขาดเทคนิค ในดานการสอนท่ีหลากหลาย 
- ครูบางสวนไมเห็นความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา  
- ครูบางสวนยังจัดกิจกรรมไมเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู 
- ครูไมนําผลการประเมินมาปรับปรุงใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
- ครูบางคนขาดการพัฒนาการสอน หรือไมมีความกระตือรือรนกับวิชาท่ีสอน 
- ครูบางสวนยังใหความรวมมือ ในการทํางานสวนรวมไมเต็มท่ี 
- การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมไมครบทุกคน 
- รายไดของครูยังไมสมดุลกับเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน 
- โรงเรียนไมนําสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชจัดกระบวนการเรียนรู 
 
ดานผูบริหาร 
- จํานวนผูบริหารยังมีนอยกวาภาระงานในการบริหาร 
- ผูชวยผูบรหิารมีภาระงานมากในการสอน 
- บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 
- ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนท่ีกําหนด 
- ระบุขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณ และสอดคลองกับเทคโนโลย ี
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จุดออน (Weakness) 

- ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศยังไมเปนระบบ 
- ผูปกครองบางสวน ไมมีเวลาในการรวมการบริหารงานกับโรงเรียน 
- ผูปกครองสวนหนึ่งขาดการรวมมือในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตนเอง 
- ชุมชนผูปกครองมีบทบาทนอยในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

โอกาส (Opportunity) 

ดานผูเรียน 
- หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสมัยปจจุบันจะสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูกลาคิด กลาทํา และกลาพูด เด็ก

ไดมีโอกาสไดรับขาวสาร และเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็วท่ัวถึง 
- ไดรับการสงเสริม สนับสนุน จากครูและผูปกครองเปนอยางดี 
- ทางโรงเรียนมีนโยบายอยางตอเนื่องเก่ียวกับการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ียังมีพัฒนาการชา 
- ทางโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออก อยางถูกตอง และม่ันใจ 
- สงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือฝกทักษะใหนักเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก 
- ทางโรงเรียนสงเสริมใหมีการแขงขันกับภายนอก 
 
ดานคร ู
- ครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนใหกับเพ่ือนครูท้ังภายใน 
  และตางโรงเรียนในรูปแบบกัลยาณมิตร 
- ทางโรงเรียนการสนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดไปศึกษาดูงานท้ังภายใน และภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง 
- เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความชํานาญ ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและคําปรึกษาเสมอ ๆ  
- สงเสริมบุคลากรใหมีความรูประสบการณ การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
- จัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูครูไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 
 
ดานผูบริหาร 
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนในข้ันมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากโอกาสทางการศึกษาท่ีมีความ

สะดวก หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับคําแนะนําจากคณาจารย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน 
  ท่ีปรึกษางานวิชาการของโรงเรียน 
- การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจไดอยางครบถวน 
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อุปสรรค (Threat) 

ดานผูเรียน 
- ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัยเทาท่ีควร 
- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไมเอ้ือตอกิจกรรมเทาท่ีควร 
- ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของเปนบางครั้งมีเวลางบประมาณ 
- ผูเรียนบางคนยังใหความรวมมือในการแกไขปญหานอย ตลอดจนผูปกครองบางทานไมรับฟงปญหาและ

เหตุผลของ ลูก ๆ 
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสตอการเรียนคณิตศาสตร และความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบตอการมาเรียน จึงทําใหการเรียนไมคอยตอเนื่อง ขาดข้ันตอนในการ

วิเคราะห โจทยปญหา 
- นักเรียนบางคน ยังไมกลาแสดงออกและไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง 
- นักเรียนในบางครอบครัว มีปญหาดานครอบครัวและมีแนวโนมท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
- สื่อเทคโนโลยีรอบตัวนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนจนทําใหนักเรียนสนใจการเรียนลดลงหรือจนทําใหนักเรียนปฏิบัติ

ตนไปในทางไมถูกตองมากข้ึน 
- ในบางครอบครัวผูปกครองมีภาระหนาท่ีการงานเพ่ิมข้ึนจนไมมีเวลาในการดูแลนักเรียน และมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน 
 
ดานคร ู
- การอบรมสัมมนาตามองคกรตาง ๆ จัดข้ึนตรงกับวันท่ีทํางาน 
- ครูบางกลุมสาระยังมีโอกาสในการเขารวมสัมมนานอย 
- งบประมาณในการศึกษาดูงานยังนอย ครูไดรับโอกาสไมท่ัวถึง 
- ภาระงานตาง ๆ มีมากข้ึนจนกระท่ังมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครู 
- อัตราเงินเดือนของครูยังนอยเม่ือเทียบกับคาครองชีพทําใหมีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน 
- การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหครูบางทานลําบากในการทําความเขาใจ 
 
ดานผูบริหาร 
- ผูบริหารและผูชวยผูบริหารมีภาระงานในการสอนอยูมาก 
- ภาระในการผอนชําระการกอสรางโรงเรียน ทําใหยิ่งไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาใน

ดานตางๆ ไดอยางครบถวน 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

 จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เก่ียวกับโอกาส (Opportunity) อุปสรรค 

(Threat) สรุปไดดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ 

ภาวะคุกคาม 
1. การเกิดชุมชนแออัด 
2. มีคูแขงทางดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. การจราจรมีความคลองตัวนอยลง 
4. มีความเหลื่อมล้ํากันดานเศรษฐกิจ 
5. คาใชจายในดานเศรษฐกิจ 
6. ชาดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจ 

 
โอกาส 

1. เปนแหลงธุรกิจมีสถานท่ีตั้งทาอากาศยานสุวรรภูมิ และนิคมอัญมณีเจโมโปลิศ 
2. มีนิคมอุตสากรรมมีการลงทุนทางธุรกิจ 
3. มีการเปดเสนทางการคมนาคมมากข้ึน 
4. เปนศูนยรวมการขนสงสินคาจากภาคตะวันออกของประเทศไปสูแหลงตาง ๆ  
5. เปนแหลงยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 

ดานเทคโนโลยี 

ภาวะคุกคาม  
1. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ การใชเทคโนโลยี มีไมเพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัยไมเพียงพอในการทํางาน 
3. ขาดการสืบคน Internet และการใช ICT เพ่ือการเรียนรู 
4. การบริการโสตทัศนูปกรณตองไดรับการพัฒนา 
5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. เทคโนโลยีมีราคาสูง และใชไปในทางท่ีไมกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 
7. คาตอบแทนในการจัดจางมาทํางานคอนขางสูง 
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ดานการเมือง 

ภาวะคุกคาม  
1. มีการเปลี่ยนแปลงผูนําดานจัดการศึกษาบอย 
2. องคกรดานการเมืองเขามามีสวนในการจัดการศึกษานอย 
3. หลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลง 

 
  โอกาส 

1. การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2. มีอิสระในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
3. สนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. การสรางคุณภาพและความม่ันคงบุคลากร 

 
 

ดานสังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม 

ภาวะคุกคาม  
1. การปฏิบัติและการเรียนรูดานพุทธศาสนานอย ทําใหไมมีความเขาใจเก่ียวกับพุทธศาสนาดีพอ 
2. การรับวัฒนธรรมตาง ๆ มาปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม 
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานคมนาคม และเทคโนโลยีในทองถ่ิน ทําใหสงผลสภาพสังคมวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
4. ชุมชนในสังคมเมืองขาดการปฏิสัมพันธขาดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพราะตองแขงขันกันเชิง

ระบบสังคมสูงข้ึน 
5. ผูท่ียายถ่ินเขามาอยูใหมอาจไมมีความเขาใจเก่ียวกับสภาพทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6. ชุมชนบางกลุมมีอคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสงผลใหผูปกครองในชุมชนนั้น ๆ ไมสงเสริมการ

เรียน 
7. มีแหลงเสื่อมโทรมและชุมชนแออัดมากข้ึน 

 
โอกาส 

1. มีการเผยแพรปฏิบัติตามศาสนาดํารงรักษาคุณคาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
2. สนับสนุนใหบุคลากรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. มีประชากรเพ่ิมข้ึน โอกาสขยายทางการศึกษามากข้ึน 
4. บุคคลในทองถ่ินตองมีการศึกษาสูงข้ึน 
5. จัดทําแหลงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง เม่ือวันท่ี 15 - 17 
มกราคม พ.ศ ๒๕๕7 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน  

               สําคัญ 

๓๕.๐๐ 29.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

               สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ 15.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ 4.96 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน    

                เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน

เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 92.96 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชีท้ี่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ๑๐.๐๐ 9.76 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ๑๐.๐๐ 9.68 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.57 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ 9.64 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ 10.29 พอใช 

ตัวบงชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน     

เปนสําคัญ 

๑๐.๐๐ 8.00 ดี 

ตัวบงชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 

๕.๐๐ 4.80 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด 

๕.๐๐ 4.87 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชีท้ี่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชีท้ี่ ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒ ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐาน และพฒันาสูความเปนเลิศ ทีส่อดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 

 

ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 86.61 ดี 

  
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 

 1)  สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนต่ํากวาระดับดี ในศิลปะ การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยางเปน

ระบบ 
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 2)  สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือ

ขยายผล 

      2.1) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมากอยูแลวแตควร

กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวน มีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหผู เรียนท่ีมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวนมากยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะผูเรียนระดับชวงชั้นท่ี 1  เชน จัดหานมใหผูเรียนไดดื่มเพ่ิมเติมจากนมท่ีดื่มเปนประจําอีกวันละ 1 

กลอง โดยอาจนํานมสวนท่ีใหเด็กกลับไปดื่มท่ีบานชวงปดภาคเรียนมาดื่ม เพราะครูสามารถดูแลใหเด็กไดดื่ม

ครบถวนทุกคนมากกวาผูปกครองท่ีบาน รณรงคใหเด็กรับประทานผัก และผลไมมากข้ึน และการควบคุม

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปนตน ครูควรสอนสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการออกกําลังกาย การดูแล

สุขภาพกาย การรูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาใหมากข้ึน โดยควรขอความรวมมือจากผูปกครองให

รวมดูแลเอาใจใสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนดวย 

      2.2) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคท่ีดี

มากอยูแลว แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลในเรื่องมุงม่ันในการเรียนใหมากยิ่งข้ึน โดย

สถานศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย อิงตามหลักการของการเรียนรู 

โดยสรางแรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู เนื่องจากเม่ือผูเรียนมีความสุขในการเรียนจะ

มอง ตนและสิ่งรอบขางในแงดี มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนและ

ครูได ครูควรศึกษาปญหาและหาสาเหตุท่ีสงผลใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมไมสนใจการเรียน เชน  ลดการตําหนิติ

เตียนหรือดูถูก และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดหรือเลาปญหาของตนเองบาง มีระบบดูแลชวยเหลือ เม่ือ

ทราบปญหาแลวหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย คูควรคอยสังเกตความ สมํ่าเสมอใน

การสงงาน และความสนใจการเรียนของผูเรียน อีกท้ังยังตองมีความรูและ ทักษะในการชวยเหลือผูเรียน มีการ

จัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย เชน ใหงานและติดตามประเมินตามระดับ

ความสามารถ หรือการใหผูเรียนมานั่งหนาหอง เรียกใหตอบบอยๆ ติดตามดูแลเด็กเปนพิเศษ โดยสราง

แรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 

      2.3) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องท่ีผูเรียนมีความ

ใฝรู แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอจากการอานมาก

ยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบ

และตอเนื่องเปนกิจกรรมรายวัน กิจกรรมรายสัปดาห กิจกรรมรายเดือน โดยกิจกรรมสงเสริมการอาน

ตอบสนองตอความตองการอานของผูเรียนตลอดจนกระตุนสงเสริมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการอานของ

ผูเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเปนระบบทุกสิ้นปการศึกษา 

      2.4) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปนท่ีดีมากอยูแลว แตควรกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดมากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรวางแผน

ใหผูเรียนจัดทําโครงการเพ่ือฝกทักษะคิด เปนโครงงานท่ีนําสิ่งท่ีไดเรียนรูแตรักกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณา
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การตั้งแต 2 กลุมสาระการเรียนรูข้ึนไปเวรโดยใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอโครงงานเอง 1 โครงงานตอกลุมกลุม

ละ 5 - 8 คน เริ่มลงมือทําตั้งแตตนปการศึกษา สงผลงานและประกาศผลกอนจบปการศึกษาเวรจัดทําใหมี

การประกวดโครงงานเวรครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห 

การสรางองคความรูและ กระบวนการทํางาน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด

วิเคราะหแบบMind Map โดยผูเรียนชวยกันระดมความคิดแลวเขียนไวบนกระดาษแผนใหญติดไวขางกระดาน

ดํา เม่ือสอนจบหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลอกใสสมุดวาดเขียนท่ีรวบรวมMind Map ของแตละหนวยการ

เรียนรูท่ีไดเรียนผานมาแลวโดยถือเปนผลงาน ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ในการใหคะแนน 

 3)  สถานศึกษามีอัตลักษณของผูเรียน “ซ่ือสัตย ประพฤติดี มีวินัย” และเอกลักษณของสถานศึกษา 

“สถานศึกษาสรางคนดีสูสังคม” ท่ีมีผลการพัฒนาดีอยูแลว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริเปนโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยูแลว แตความกําหนดทิศทางใน

การพัฒนาเพ่ือขยายผล 

 

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 1)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีอยูแลว แตควร

กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรจัดโดยสถานศึกษาควรจัดการนิเทศภายในให

เปนระบบ โดยสรางเครื่องมือประเมินท่ีไดมาตรฐาน และตารางการนิเทศท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 

 2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาใหรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีดีมากอยูแลว แตควร

กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลโดยสถานศึกษาควรใหมีการลงนามขอตกลงรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุนหรือหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือหาแนวทางพัฒนาโดยให

ครอบคลุมขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยางเปนลายลักษณอักษร 

 

3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1) สถานศึกษาควรมี แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยการคนหาจุดควรพัฒนา หรือปญหา

ในเรื่องท่ีประเมิน แลวนํามาเปนประเด็น มีเกณฑการประเมินการใหคะแนน เม่ือใชประเมินครั้งแรกผลการ

ประเมินอยูในระดับต่ํา แตเม่ือนําขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งแรกไปพัฒนา เม่ือมีการประเมินครั้งตอๆไป

ผลการประเมินจะอยูในระดับดีข้ึนเรื่อยๆ 

 2) สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการ

จัดการเรียนการสอน และประเมินแบบวัดแบบทดสอบแลวนําผลการประเมินไปใชพัฒนาครูอยางเปนระบบ 

อาจจะใชข้ันตอนของการพัฒนาคุณภาพมาใชหรืออาจจะจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับความรู

ความสามารถของครูแตละคน เพ่ือใชในการพัฒนาครูทุกคนอยางตอเนื่อง และควรมีมาตรการกํากับ ติดตาม 

ใหมีการนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาใชใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง 

 



 

22  
 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีเปนระบบอยูแลว แต

ควรมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ใหคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆกัน เพ่ือความเขาใจ ระบบ

ประกันคุณภาพอยางตรงกันเพ่ิมข้ึน เชน นําผลสรุปปญหาอุปสรรคในปท่ีผานมาไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน

ในปตอไปอยางตอเนื่อง โดยระบุถึงปญหาอุปสรรคท่ีพบในปท่ีผานมาไวในหลักการและเหตุผล เพ่ือไมใหเกิด

เปนจุดออนแบบเดิมข้ึนมาอีกในสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน 
 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 

๑.  พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

๓.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละ

บุคคล 

๔.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเก่ียวของทุก

ฝาย 

6.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

7.  พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

8.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

แนวพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เปาหมาย 
 

๑.  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพในการสรางความรูไดดวยตนเอง 

3.  นักเรียนไดรับการสงเสริม และพัฒนาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล 

4.  ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเปนครูมืออาชีพ 

5.  โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการบริหารงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน 

6.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

7.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

8.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

9.  โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10.นักเรียนมีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน และแนวทางปฏิรูป

การศึกษา 
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อัตลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

ซื่อสัตย  ประพฤติดี  มีวนิัย 

Honest  Well-behaved Disciplined 

ซ่ือสัตย 
นิยาม 

 ซ่ือสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ไมลกัขโมย - ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอ่ืนเปนของตนเอง 

- ไมลักลอบทําสิ่งท่ีตนไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต 
- ไมพูดโกหก - ไมพูดเรื่องท่ีไมเปนความจริงท้ังหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงท้ังหมด 

  โดยเจตนา 
- ตรงตอเวลา - ปฏิบัติในเวลาท่ีกําหนดได 

 

ประพฤติดี 
นิยาม 

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาท่ีดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ยิ้มไหวทักทาย - ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมท่ีหนาอก และไหวกมศรีษะ 
- เดนิผานผูใหญกมหลัง - เม่ือพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย 
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา - เม่ือพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา 
- พูดจาเรียบรอย - มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ 

 

มีวินัย 
นิยาม 

 มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วท้ังหลาย 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- รักการเขาแถว - เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง 
- เดินข้ึนลงบันไดชิดขวา - เม่ือข้ึน หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ 

- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได 
- ปดน้ําปดไฟเม่ือเลิกใช - ปดไฟเม่ือทําไมใชหองน้ําแลว 

- ปดน้ําเม่ือชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย 
- ท้ิงขยะท่ีถังขยะ - เม่ือมีขยะ ใหท้ิงขยะท่ีถังเสมอ 

- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง 
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เอกลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

สถานศึกษาสรางคนดีสูสงัคม 

Our school builds good citizen for the society 
 

โดยกําหนดองคประกอบ ๕ ประการในสรางคนดีสูสังคม กลาวคือ 

1. สรางนักเรียนเปนผูมีความซ่ือสัตย 
2. สรางนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี 
3. สรางนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 
4. สรางนักเรียนเปนผูรักความเปนไทย 
5. สรางนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ 

 

 

 

รักความเปนไทย 
นิยาม 

รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษสืบ

ทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทยใน

การสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และกตัญู
กตเวที 

- แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคาราวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
- รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
- ชักชวน แนะนํา ใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 

- อนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย - นําภูมิปญญาไทยมาใชในใหเหมาะสมในวิถีชีวิต 
- รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาไทย 
- แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือสถานการณ

กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 

 ผูมีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ีมีลักษณะเปนผูใหญและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตน เพ่ือทํา

ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวย

แรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง สิ่ง

ตอบแทน 

ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ และ
พึงพอใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

- ชวยพอแม ผูปกครอง ครู ทํางานดวยความเต็มใจ 
- อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา 
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
- แบงปนสิ่งของทรัพยสินและอ่ืนๆ และชวยแกไขปญหา หรือ
สรางความสุขใหกับผูอ่ืน 

- เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชนและ สังคม 

- ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ 
- เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
- เขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของ 
  สวนรวมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนดวยความกระตอืรือรน 

 

ซ่ือสัตย 
นิยาม 

 ซ่ือสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ไมลกัขโมย - ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอ่ืนเปนของตนเอง 

- ไมลักลอบทําสิ่งท่ีตนไมมีสิทธิ ์หรือไมไดรับอนุญาต 
- ไมพูดโกหก - ไมพูดเรื่องท่ีไมเปนความจริงท้ังหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงท้ังหมด 

  โดยเจตนา 
- ตรงตอเวลา - ปฏิบัติในเวลาท่ีกําหนดได 
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ประพฤติดี 
นิยาม 

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาท่ีดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ยิ้มไหวทักทาย - ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมท่ีหนาอก และไหวกมศรีษะ 
- เดินผานผูใหญกมหลัง - เม่ือพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย 
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา - เม่ือพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา 
- พูดจาเรียบรอย - มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ 

 

มีวินัย 
นิยาม 

 มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วท้ังหลาย 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- รักการเขาแถว - เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง 
- เดินข้ึนลงบันไดชิดขวา - เม่ือข้ึน หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ 

- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได 
- ปดน้ําปดไฟเม่ือเลิกใช - ปดไฟเม่ือทําไมใชหองน้ําแลว 

- ปดน้ําเม่ือชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย 
- ท้ิงขยะท่ีถังขยะ - เม่ือมีขยะ ใหท้ิงขยะท่ีถังเสมอ 

- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง 
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

๒. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

๓. พัฒนากระบวนการการใหบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
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บทท่ี ๔ 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙ 


	ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม

